
Κεντρική Κλινική Αθηνών: Πρωτοπορία και Ανθρωπιά στην Υγεία 

Ιατρική καινοτομία, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και σεβασμός στον άνθρωπο, αποτελεί 
το τρίπτυχο που έχει αναδείξει την Κεντρική Κλινική Αθηνών σε ηγετικό πάροχο 
ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. 

Στελεχωμένη από κορυφαίους ιατρούς – επιστήμονες και υπερσύγχρονες υποδομές κι 
εξοπλισμό, η Κεντρική Κλινική Αθηνών προσφέρει τη γνώση, την εμπειρία και την ιατρική 
καινοτομία που απαιτείται για την επιτυχή κι αποτελεσματική αντιμετώπιση πάσης φύσεως 
ιατρικών καταστάσεων και προβλημάτων Υγείας. 

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός 

Επενδύουμε συνεχώς σε πρωτοποριακό ιατρικό εξοπλισμό διευρύνοντας τα όρια των 
θεραπευτικών μας δυνατοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο, ενεργό ρομποτικό 
σύστημα της Think Surgical, που έφερε στην Ελλάδα η Κεντρική Κλινική Αθηνών, 
ανεβάζοντας το επίπεδο ακρίβειας, ασφάλειας κι επιτυχίας ακόμα και των πιο δύσκολων 
επεμβάσεων αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου σε πρωτόγνωρα για τη χώρα μας επίπεδα. 

Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές 
θεραπείες που ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις και ερευνητικά αποτελέσματα διεθνώς. 
Ενδεικτικά, στην Κεντρική Κλινική Αθηνών μπορεί μια γυναίκα να κάνει έλεγχο του στήθους της 
με ελαστογραφία, μια ανώδυνη και δίχως ακτινοβολία, εξελιγμένη υπερηχογραφική τεχνική που 
μετράει τη σκληρότητα – ελαστικότητα των ιστών και διακρίνει τους παθολογικούς από τους 
φυσιολογικούς. 

 

 



Ανθρώπινο Περιβάλλον / Ανθρώπινη προσέγγιση / Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση 

Στην Κεντρική Κλινική Αθηνών πιστεύουμε στην ολιστική προσέγγιση για τη διάγνωση, 
θεραπεία και φροντίδα των ασθενών μας, συνδυάζοντας εμπειρογνωμοσύνη από διάφορους 
τομείς της Ιατρικής. 

Θα συμβουλευτείτε μερικούς από τους καλύτερους γιατρούς και χειρουργούς στην Ελλάδα, 
καθώς και άλλους ειδικούς στον τομέα της Υγείας, που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το είδος 
της θεραπείας και τη φροντίδας που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και τις επιθυμίες 
σας. 

Στην Κεντρική Κλινική Αθηνών φροντίζουμε να λαμβάνετε φροντίδα πραγματικά 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας σε περιβάλλον που εκτιμά εσάς και την Υγεία σας. 

Οι γιατροί μας διαθέτουν εμπειρία και γνώση, καθώς και όλους τους απαραίτητους πόρους, για τη 
διάγνωση και θεραπεία κάθε πάθησης. 

Ωστόσο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να πετύχουμε άριστη ιατρική φροντίδα δεν αρκεί μόνο η 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη αλλά χρειάζεται και ανθρωπιά. Χρειάζεται σεβασμός προς τον 
ασθενή και τους συνοδούς του. 

Το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό μας κάνουν τη διαφορά. 

Πιστεύουμε στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση των εργαζομένων μας κι επενδύουμε στη συνεχή 
εκπαίδευση και επιβράβευσή τους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τη βάση για την παροχή 
υπηρεσιών Υγείας υψηλής στάθμης, με ανθρωπιά, υπευθυνότητα αλλά και μια τιμολογιακή 
πολιτική που είναι προσιτή σε όλους. 

 


